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ِحيِم  ِن الرَّ
ٰ
ْحَمـ ـِه الرَّ

َّ
 ِبْسِم الل

সকে প্রশংসা গকিে আল্লাহর িনয। দরুদ ও সাোম িজষৃত গহাক আল্লাহর রাসূে 

সাল্লাল্লাহু আোইজহ ওয়া সাল্লাম, তার পজরিার, সাহািাচয় গকরাম এিং তার সকে 

অনুসারীচদর উপর। 

সমগ্র পজৃথিীর মসুজেম িাই ও গিাচনরা!  

আসসাোমু আোইকুম ওয়া রহমাতুল্লাজহ ওয়া িারাকাতুহু। 

নিী সাল্লাল্লাহু আোইজহ ওয়া সাল্লাম এর নিুওয়চতর সময় গথচক এ সময় পযৃি 

মুসজেম ও ক্রুচসিারচদর মচযয যুচদ্ধর দািানে জ্বচে আসচছ যা কখনও িন্ধ হয়জন। 

এজি একজি ঐজতহাজসক িাস্তিতা যা অস্বীকার করার গকান সুচযা  গনই। 

আি, পজিমাচদর জেিার আচমজরকা নানান যরচণর গনাংরা পদচেপ গ্রহচণর 

মাযযচম দ্রুত ইসরাইেচক শজক্তশােী করার গেষ্টা করচছ। গযমন- এর দূতািাস 

গিরুিাচেচম স্থানাির, গ াোন মােিূজমচক ইসরাইচের অঞ্চে জহচসচি গ াষণা, 

মানামা েুজক্তর অযীচন জফজেজস্তজনচদর  ুষ গদয়ার গেষ্টা, যাচত তারা তাচদর িূজম 

জিজক্র কচর গদয়। 

 

ট্রাম্প (এর উজক্ত): 

এই েচেয, গিরুিাচেম ইসরাইে গথচক অজিিক্ত থাকচি— এজি খিুই গুরুত্বপূণৃ 

– অজিিক্ত রািযানী, জকন্তু আমরা ইসরাইেচক কখনও এর জনরাপিা হুমজকর 

মুচখ গফেচত িেচিা না। ওিা করচত পারি না। এিা সিাই িাচন আজম 

ইসরাইচের িনয অচনক কচরজছ: যুক্তরাচের দূতািাস গিরুিাচেচম স্থানাির 

কচরজছ, গ াোন মােিূজমচক স্বীকতজত জদচয়জছ। 

গনতাজনয়াহু (এর উজক্ত): 

একই সমচয়, িিৃান উপতযকা, িুজিয়া (ইয়াহুদা) ও সামাজরয়ার সকে ইহুদী 

সম্প্রদায় এিং অনযানয এোকায় যা আপনার নকশায় ইসরাইচের অংশ এিং গয 

সকে অংশচক যুক্তরাে ইসরাইচের অংশ জহচসচি স্বীকতজত জদচয়চছ, গস সকে 

অঞ্চচে ইসরাইে তার আইন প্রচয়া  করচি। আজম এিা পছন্দ কজর। 



 

 

 

আিচক আজম আমার িাইচদরচক মুসজেম ও ক্রুচসিারচদর মচযয েেমান এই 

যুচদ্ধর জকছু ঐজতহাজসক কারণ সংজেপ্তাকাচর স্মরণ কজরচয় জদচত োই। তারপর 

আমরা এই আগ্রাসন প্রজতচরাচযর উপায় জনচয় কথা িেি। 

প্রথমত, এই িচের যরণ জক রকম? 

এিা এমন একজি িে, যা যমৃীয় জদক গথচক খুিই তাৎপযৃপূণৃ। এজি একজি দী  ৃ

সংগ্রাম যা ইজতহাচসর যারা জহচসচি েচে আসচছ এিং আল্লাহ যতজদন োইচিন এিা 

ততজদন েেচত থাকচি। িতৃমাচন ইয়াহুদীরা পজিমাচদর সাচথ গিািিদ্ধ হচয়চছ, যা 

এজিচক আরও দী ৃ  িনায় পজরণত কচরচছ।  

পজিমারা সাযারণত, তাচদর অনুিূজতচক গ াপন কচর না, জকন্তু আমাচদর 

অচনচকই আমাচদর প্রকতত িাস্তিতা গথচক পাজেচয় থাকচত োই। 

েেমান এই জিচরায আসচে আিিৃাজতক জিচরায, স্থানীয় জিচরায নয়। প্রকততপচে 

স্থানীয় জিচরাযও এই িৃহৎ িে গথচক জিজিন্ন নয়। 

গযচহত ু এই জিষয়িা পজরষ্কার তাই আমরা জিচেস করচত োই: এই আগ্রাসন 

প্রজতচরাচযর গমৌজেক উপায়গুচো জক জক? 

আজম এই প্রচের উিরজি একিু দী ৃাকাচর জদচত োই। আর আজম প্রথম জদচকর 

িাতৃাগুচোর জকছু পুনরািৃজি করচত পাজর। আমার মচত আমাচদর যুচদ্ধর সাচথ 

সম্পজকৃত গমৌজেক জদকগুচো পুনরািৃজি করাচত গকাচনা েজত গনই। 

গহ সম্মাজনত মসুজেম উম্মাহ!  

আজম এই জিশাে জিষয়জিচক আয়ি করার িনয আচোেনাচক জনচনাক্ত দুজি 

জশচরানাচম িা  করি।  

১। দাওয়াত ও সচেতনতার জিহাদ। 

২। েড়াই, শজক্তপ্রদশৃন এিং রক্তপাচতর জিহাদ। 

দাওয়াত ও েসচতনতার ক্তজিাদ 



 

 

ক্রুচসিারচদর আগ্রাসন প্রজতচরাচযর উচেচশ পজরোজেত আমাচদর জিহাচদ এই 

ফ্রন্টজি খুিই গুরুত্বপূণৃ। এিা অতুযজক্ত হচি না যজদ আজম িজে গয, এই জিহাদ 

সামজরক জিহাচদর গেচয়ও গুরুত্বপূণৃ। 

এই ফ্রচন্টর গুরুত্ব িুঝার িনয আমার আচোেনা জনচের পচয়ন্টগুচোর উপর জিজি 

কচর োজেচয় গযচত োই। পচয়ন্টগুচো হে -  

- সচেতনতা ততজরর জিহাদ 

- উম্মাহর তরজিয়ত জিক করার জিহাদ 

- দাওয়াচতর েড়াই 

- রািননজতক জিহাদ 

- (উম্মাহর) ঐচকযর গুরুত্ব 

েসচতনতা ততক্তরর ক্তজিাদ 

এজি একজি অনযতম গুরুত্বপূণৃ ময়দান। অসচেতনতার সুচযাচ  সুজেজিত ও 

পজরকজিতিাচি উম্মাহচক িুে পচথ পজরোজেত ও প্রতাজরত করা হচি এিং 

উম্মাহর শজক্তশােী প্রিািচক ধ্বংস কচর গদওয়া হচি। জিহাচদর এই গুরুত্বপূণৃ 

জদকজিচক গখাোসা করার িনয আজম জননজেজখত প্রেগুচো তুচে যরচত োই। 

প্রথম প্রে: আমাচদর শত্রু কারা? 

জিতীয় প্রে: িীিন পজরোেনায় আে-ওয়াো ওয়াে িারা (আল্লাহর িনয িন্ধুত্ব ও 

আল্লাহর িনযই শত্রুতা) এর মাসআোচক আমরা কীিাচি গ্রহণ করি? 

তততীয় প্রে: আমরা কাচদর গথচক জদকজনচদৃশনা জনচিা িা কাচদর অনুসরণ করচিা? 

 

 

আমাসদর শত্রু িারা?  



 

 

জনিঃসচন্দচহ এিা িোর অচপো রাচখ না গয আমাচদর প্রযান শত্রু হে, পজিমা 

জিচের আিিৃাজতক অপরাযীরা ও তাচদর গনততচত্ব থাকা আচমজরকা এিং তাচদর 

অনুসারী শাসক ণ। এছাড়া রাজশয়া, েীন, িারত এিং ইরান। 

আি আজম আপনাচদর কাচছ আমাচদর এক ি নয শত্রুর সম্পচকৃ আচোেনা 

করচত োই। এই শত্রু হচি - ঐ সকে রাে ও তার শাসক ণ যারা আচমজরকার 

গ াোমী কচর আর দাজি কচর গয তারা মুসজেম উম্মাহচক রো করচছ। প্রকতত 

িাস্তিতায় - তারা মুসজেম জিচে ইসোম ও মুসজেমচদর জিরুচদ্ধ পজিমাচদর 

েজতকর েক্রাি িাস্তিায়চনর কাযৃকরী উপায়। যজদও এসি রাে মসজিদ জনমৃাণ, 

গকারআন জহফি করাচনা, ইসোমী রাচের অিািী ও অজিিাসীচদর সাহাযয কচর। 

তচি তাচদর এসকে িাজহযক কাি গদচখ প্রতাজরত হওয়া যাচি না।  

এসি গদচশর জকছু উচ্চপদস্থ িযজক্ত এমন রচয়চছ, যারা তাচদর (আচমজরকা ও তার 

সহচযা ীচদর) অজতজরক্ত গুণকীতৃন কচর এিং তাচদর অপরায ও িুেগুচোচক 

উচপো কচর। এ যরচণর অজযকাংশ রােই ইসরাইচের সাচথ  িীর সম্পচকৃ 

আিদ্ধ এিং মুসজেম জিচে আচমজরকা ও ইহুদীচদর এচিন্ডা িাস্তিায়চন সজক্রয়। 

তাচদর গকউ গকউ ইসরাইচের সাচথ গ াপন সম্পকৃ রাচখ, আিার গকউ গকউ 

ইসরাইচের সাচথ গখাোখুজে সম্পকৃ রাচখ এিং অন্ধ অনুসরণ কচর, যা গ ািা 

জিচের কাচছই সুস্পষ্ট। 

হাসযকরিাচি, এযরচণর জকছু গদশ আরি জিপ্লি ও জফজেজস্তনচক সাহাযয ও রোর 

দাজি কচর থাচক। জকন্তু িাস্তচি তারা সম্পূণৃিাচি ইসরাইচের সাচথ জনরাপিা ও 

সামজরক েুজক্তচত আিদ্ধ। তাচদর িূজমগুচো আচমজরকান  াাঁজি িারা দখেকতত। 

এমনজক তারা তাচদর সামজরক িাজহনীচক ‘নযাচিা’ ও মাজকৃন গিাচির অযীচন 

আফ াজনস্তান ও গসামাজেয়ায় মুিাজহদচদর জিরুচদ্ধ যুদ্ধ করচত পািায়। এযরচনর 

জকছু গদশ গখাোখুজেিাচিই ইসরাইচের সাচথ স্বািাজিক আেরণ কচর।  

এ সকে গদশগুচো জনচিচদরচক “মুসজেম উম্মাহর রেক” জহচসচি প্রোর করচত 

খুিই আগ্রহী। অথে তারা প্রজতজনয়ত উম্মাহর সম্পদচক উড়াচি, িূজমগুচোচক ও 

িন ণচক - দুজনয়ার অহংকারী, েমতার অজযকারী শজক্তগুচোর কাচছ সমপৃণ 

কচর জদচি এিং এই উম্মাহর জিোস ও তনজতকতাচক ধ্বংস করার েক্রাি 

িাস্তিায়ন করচছ। 



 

 

তারপর আরও িয়ঙ্কর জিষয় হচো - এইসি রাে জমজিয়া ও িুজদ্ধিৃজিক পদ্ধজতচত 

গযাাঁকা জদচয় উম্মচতর সচেতনতা নষ্ট করচত োয়। আজম যা িেজছ জিষয়জি তার 

গথচকও গিজশ স্পষ্ট। এই পচয়ন্টজি িযাখযা করার িনয, আজম একজি জ্বেি দৃষ্টাি 

গপশ কচর এর েুেচেরা জিচেষণ কচর এই প্রতারণা ও কুজিেতা জনচয় আচোেনা 

করচিা ইনশা আল্লাহ। 

জকছুজদন আচ  আে-িাজিরা “আে ো’ইিুনা জিন নার” (আগুন জনচয় যারা 

গখচে) নাচম একজি জিজিও
1
 প্রকাশ কচর। যাচত দুইিন িযজক্তচক আে-কায়দার 

সদসয জহচসচি অজিনয় কজরচয়চছ। একিনচক আে-কায়দার জেিার জহচসচি 

গদখাচনা হচয়চছ আর অপরিনচক আে-কায়দা দচের সাচথ সংচযা রোকারী 

জহচসচি গদখাচনা হচয়চছ। আর িুঝাচনা হচয়চছ গয, তাচদর দুিনই িাহরাইচনর 

গ াচয়ন্দা সংস্থার সাচথ সম্পকৃ রাচখ। 

প্রথম িযজক্তজি, জকছু জশয়া গোকচক হতযা করার িনয তার (িাহরাইচনর) সাচথ 

একমত হয়, আর জিতীয় িন ইরাচন গ াচয়ন্দাজ জর করচত সম্মত হয়। এই 

েেজচ্চচে, আে-িাজিরা একিন সাচিক আচমজরকান গ াচয়ন্দা কমৃকতৃার 

সাোৎকার যুক্ত কচর গদয়, জযজন শাইখ আিু যুিায়দার (আল্লাহ তা’আো তার 

মুজক্তচক ত্বরাজিত করুন) পচকি গথচক একজি িায়জর পাওয়ার দাজি কচরন, যাচত 

জতনিন গসৌজদ যুিরাচির গিজেচফান নাম্বার জছে। 

জননজেজখত জশচরানাচমর অযীচন আজম অপিাদ ও প্রতারণাপূণৃ দৃষ্টাচির কারণ 

জিস্তাজরত তুচে যরি: 

- জিভ্রাজি ছড়াচনা ও িাস্তিতা গ াপন করা 

- আে-কায়দার জিরুচদ্ধ আে-িাজিরার জমথযা অজিচযা  গদওয়ার ইজতহাস আচছ 

জক? 

- গকন আে-িাজিরা অপিাদ ছড়াচনার অজিযাচন যুক্ত হে? অথৃাৎ আে-িাজিরা 

ও আে-কায়দা সং িচনর মযযকার জিচরায কী জনচয়? 

                                                             
১

 এই জিজিওজি ২০১৯ সাচের িুোইচত প্রকাজশত হয়। জিজিও জেঙ্ক - 

https://www.youtube.com/watch?v=0JrkC9jxan0  



 

 

ক্তবভ্রাক্তি ছড়াসনা ও বাস্তবতা গ াপন িরা 

এই জিজিওজি জমজিয়ার রািননজতক প্রতারণার উৎকতষ্ট উদাহরণ। এজি জমথযা 

জিজির উপর ততজর আর আে-িাজিরা এজিচকই তার দশৃকচদর কাচছ জিজক্র করচত 

গেচয়চছ। একই সচে এখাচন একজি গুরুত্বপূণৃ িাস্তিতা আচছ, যা েযাচনেজি গেচক 

রাখচত োয় ও উচল্লখ করচত োয় না। 

প্রথমত, গসই জিভ্রাজিগুচো কী - যা আে-িাজিরা তার দশৃকচদর কাচছ জিজক্র 

করচত োজিে। 

প্রথম জিভ্রাজি: মুহাম্মাদ সাচেহ আজে মুহাম্মাদচক আে-কায়দার সাচথ যুক্ত করা 

ও আে-কায়দায় তার গযা দাচনর িযাপাচর স্বীকাচরাজক্ত। 

জিতীয় জিভ্রাজি: আিু হাফস আে গিেুজেচক2 আে-কায়দার সাচথ সম্পজকৃত করা। 

তততীয় জিভ্রাজি: একিন সাচিক আচমজরকান গ াচয়ন্দা কমৃকতৃার অজিচযা ।  

 

প্রথম ক্তবভ্রাক্তি: মিুাম্মাদ োসেি আক্তে মিুাম্মাদসি আে-িায়দার োসথ 
যিু িরা ও আে-িায়দায় তার গযা দাসনর বযাপাসর স্বীিাসরাক্তি 

                                                             
২ আিু হাফস আে গিেুজে – গিেুজেস্তান প্রচদশজিচত আফ ান, পাজকস্তান ও ইরাচনর অংশ 
রচয়চছ। এই অঞ্চচে ২০১১ সাচের গশচষর জদচক ‘হারকাত আনসার ইরান’ নামক সুজন্ন জিহাজদ 
দেজি আত্মপ্রকাশ কচর। এই দচের প্রজতষ্ঠাতাচদর একিন জছচেন – আিু হাফস আে গিেুজে। 
প্রজতষ্ঠাকাে গথচক জতজন এই দচের অনোইন কাযৃক্রচমর জদকজি গদখা শুরু কচরন এিং তরুণচদর 
মাচঝ গিশ সাড়া গফেচত সেম হন। তার িক্তিযগুচো আে-ফারুক জমজিয়া গথচক প্রকাজশত হত।  

২০১৩ সাচের জিচসম্বচর ‘হারকাত আনসার ইরান’গিেুজেস্তাচনর আচরকজি দে ‘জহযি-উে-
ফুরকান’ এর সাচথ জমজেত হচয় ‘হারকাত আনসার আে ফুরকান জফ জিোদ আে ফারজস’  িন 
কচর।  

২০১৫ সাচের এজপ্রে মাচস ইরাচনর হামোয় আিু হাফস আে গিেুজে শহীদ হন।  



 

 

প্রথম জিভ্রাজি প্রসচে আমাচদর সহি উির, আে-কায়দার সাচথ মুহাম্মাদ সাচেহ 

আজে মুহাম্মাচদর গকাচনা সম্পকৃ গনই। 

জতজন তার িাহরাইচনর ইচন্টজেচিজির সাচথ সহচযাজ তা জিষয়ক িক্তচিয যা 

িচেচছন, যজদ জতজন তার কথাচত সতযিাদী হন এিং তাচক এসি স্বীকাচরাজক্ত জদচত 

িাযয করা না হচয় থাচক - তাহচেও গসগুচো সম্পূণৃিাচি আে-কায়দার কমৃ-

পদ্ধজতর জিপরীত। আে-িাজিরার অপিাচদর উিচর এিুকু িোই যচথষ্ট। তচি 

আে-িাজিরার অজিচযা গুচোচক আরও অজযক হাসযকর প্রমাজণত করার িনয 

আরও অনয জতনজি পচয়ন্ট রচয়চছ। 

প্রথম পচয়ন্টজি - আে-িাজিরা কততৃক তার িক্তিযচক সািাচনা গুছাচনা ও 

উপস্থাপচনর সাচথ সম্পৃক্ত। 

জিতীয় পচয়ন্টজি - মুহাম্মাদ সাচেহ আজে মুহাম্মাচদর সাচথ তাচদর আেরণ সম্পচকৃ 

তততীয়জি - ভ্রাি দেসমূহ ও মুসজেম জিচে পজিমাচদর পুতুে শাসকচদর িযাপাচর 

আমাচদর অিস্থাচনর সাচথ সম্পৃক্ত।  

প্রথম পসয়ন্ট - আে -জাক্তজরা িতনা ি তার বিবযসি োজাসনা াছাসনা  ও 
উপস্থাপসনর গেসত্র  ড়ক্তমে  
আে-িাজিরা মুহাম্মাদ সাচেহ আজে মুহাম্মাদচক এমন িাচি গদজখচয়চছ গয, জতজন 

আে-কায়দায় গযা দান কচরচছন। জকন্তু জতজন কখনও িচেনজন গয, আজম আে-

কায়দার সদসয। িরং জতজন িচেজছচেন গয িাহরাইনী ইচন্টজেচিি অজফসার তাচক 

িচেজছে গয “আপজন আে-কায়দার সদসয এিং একিন মুিাজহদ”। 

আে-িাজিরা, িাহরাইনী ইচন্টজেচিি অজফসাচরর কথার উপর োি হয়জন। িরং 

আচরক যাপ এজ চয় মুহাম্মাদ সাচেহ আজে মুহাম্মাদচক আে-কায়দার একিন 

উচ্চপদস্থ জেিার িাজনচয় গফচেচছ! 

এিা অজতজরক্ত একজি জমথযা অজিচযা । আে-িাজিরা গথচক এমন হওয়া 

অস্বািাজিক না, সামচন এিা আচরা স্পষ্ট হচি ইনশাআল্লাহ। ‘আে-কায়দার গনতা’ 

জিষয়ক  ি এখন একজি প্রকাশয গখোয় পজরণত হচয়চছ। এিা পূচিৃ ইব্রাজহম আে 

িাদরী কততৃক িযিহৃত হচয়জছে, পচর অিশয তার জমথযা প্রকাজশত হচয়জছে। 



 

 

এখাচন প্রে হচি - িাহরাইচন আে-কায়দার সদসয থাকা স্বচত্বও জক আচমজরকা 

নীরি থাকচি? তাচদরচক আিক কচর গুয়ািানাচমা-গি কারা াচর গপ্ররণ করচি 

না!? অথে আে-কায়দার সাচথ যুক্ত থাকার অজিচযাচ  গুয়ািানাচমা-গি 

কারা াচর অচনক িাহরাইনী মানুষ আিক রচয়চছ। 

ক্তিতীয় পসয়ন্ট: মুিাম্মাদ োসেি আক্তে মুিাম্মাসদর োসথ তাসদর আচরণ 
েম্পসিা  
পুচরা জিজিওচত মুহাম্মাদ সাচেহ আজে মুহাম্মাচদর সাচথ িাে িযিহার করচত 

গদখা গ চছ। এিাও জক সম্ভি গয একিন আে-কায়দার জেিাচরর সাচথ এমন নরম 

আেরণ করা হচি?  

গস মাে ৪ মাস সময় আিক জছে। এসমচয়র মচযয তার পজরিার অচনকিার তার 

সাচথ গযা াচযা  কচরচছ। গস জনচি অজফজসয়াে উপচদষ্টা ও জরয়াচদ অিজস্থত 

িাহরাইনী দূতািাস কাউজিচের কাযৃােচয়র কমৃকতৃাচদর সাচথ গযা াচযা  কচরচছ। 

অজযকন্তু, এই িযজক্ত তার গয জিষচয় মচন োয় মুখ খুচেচছ এিং গয জিষচয় মচন োয় 

গস জিষচয় নীরি গথচকচছ। তদিকারীচদরচক গস গকান প্রচের উির জদচি আর 

গকানিার উির জদচিনা গসিা িচে জদত। গযমন গস িচেচছ: আজম িাইচদর সাচথ 

গকন গযা াচযা  কচরজছ গস জিষচয় গকান মিিয করি না, অথিা আজম অস্ত্র গকন 

গেচয়জছ গস জিষচয় গকান মিিয করি না, ইতযাজদ। 

প্রেকারীরা তার সাচথ খুিই িদ্র আেরণ কচরচছ। জিজিওচত উচল্লজখত  ি 

অনুযায়ী, প্রেকারীরা কচয়ক মাস অজতিাজহত হওয়ার পর তাচক িেে, ‘তুজম 

জনচিচক রো কর। গদখ, আমাচদর সাহাযয না করচে কারা াচর গতামার সময় 

অচনক দী ৃ হচি। তুজম গতামার িাইচদর সাচথ কী কারচণ গযা াচযা  কচরজছচে”? 

আর তখন গস উিচর িেে - “আমার কাচছ এ জিষচয় জকছু তথয আচছ যা আজম 

গতামাচদর িানাচত গদজর কচর গফচেজছ। আজম এখন গতামাচদরচক এজিষচয় জকছু 

িেচিা”। 

এিাও জক সম্ভি গয, গসৌজদ তদিকারীরা একিন আে-কায়দার গনতার সাচথ কথা 

িোর িনয আচিদন করচি, গয জকনা অনযানয গনততস্থানীয় সদসযচদর সাচথ 

গযা াচযা  রোর অজিচযাচ  কারারুদ্ধ, আর গস উির জদচি না। তারপর কচয়ক 

মাস আিক থাকার পর গস স্বাযীনিাচি তথয প্রকাশ কচর জদচি? 



 

 

নাজক অস্বীকাচরর শুরুচতই তাচক ঝুোচনা হচি, োিুক মারা হচি, তিদুযজতক শক 

গদওয়া হচি, এিং পাজনচত েুিাচনা হচি, গযমনিা তারা খাজেদ শাইখ মুহাম্মাদ 

রজহমাহুল্লাহর সাচথ কচরজছে। অথিা তার উরুর িাো হার নাজড়চয় তাচক শাজস্ত 

জদচি, যা তারা শাইখ আিু যুিায়দা (আল্লাহ তাচক মুক্ত করুন) এর সাচথ 

কচরজছে? 

তারপর তার কথার মাচঝও তিপরীতয পাওয়া গ চছ। গসৌজদ তদি কজমজির 

অজফজসয়াে ইনোিৃ তাচক িচেজছে, ‘তুজম জনচিচক সামচনর কজিন পজরজস্থজত 

গথচক িাাঁোচনার গেষ্টা কচরা। গয জিষয়জি আমরা হাচত গপচয়জছ তা অতযি 

তাৎপযৃপূণৃ। আর তা এই গয, আমরা জিোসািাচদর পর িাহরাইচনর কাচছ িাতৃা 

পাজিচয়জছ গয, গতামরা িযজক্তজিচক এমন জিষচয়র অপিাদ জদি গয িযাপাচর গস 

জনচদৃাষ। অথে িাহরাইনীরা আমাচদর কাচছ জরচপাি ৃপাজিচয়জছে গয, এই িযজক্তজি 

হয়চতা আচমজরকান িা গসৌজদ িাচ ৃি জকংিা িাহরাইচনর িাচ ৃচি আ াত হানচত 

পাচর”। 

একই সমচয় আে-িাজিরা উচল্লখ কচর গয িাহরাইচনর রািা একাজযকিার তার 

মুজক্তর দাজিচত প্রজতজনজযদে গপ্ররণ কচরজছে। 

এই িক্তচিযর সাচথ এিা কীিাচি সামঞ্জসয হচত পাচর গয, িাহরাইন তাচক 

আচমজরকান িাচ ৃচি আ াত হানার পজরকিনাকারী জহচসচি অজিচযা  করচি? 

এিা জক সম্ভি গয গকউ আচমজরকান িাচ ৃচি আ াত হানার ছক করচি অথিা 

গসৌজদ আরচি আে-কায়দার সাচথ গযা াচযা  করচি আর তারা তাচক 

গুয়ািানাচমা-গি কারা াচর জনচেপ করচি না?  

আর কীিাচি গসৌজদ ইচন্টজেচিি কমৃকতৃারা এমন িযজক্তর িযাপাচর এই কথা িেচি 

গয, “গোকজির জিরুচদ্ধ জকছুই প্রমাজণত হয় জন। গস জনচদৃাষ”। অথে আে- 

িাজিরার অপিাদ অনুযায়ী, গস আে-কায়দার গনতাচদর একিন এিং গসৌজদ 

আরচি আে-কায়দার গনতাচদর সাচথ গযা াচযাচ র গেষ্টা করজছে।  

অজযকন্তু, আে-িাজিরার তথয অনুযায়ী, গস যজদ আে-কায়দার কমান্ডারচদর 

একিন হচয় থাচক তচি আে-িাজিরার যুজক্ত অনুযায়ী িাহরাইচন আরও অনযানয 

কমান্ডারও থাকার কথা। গযচহতু ‘জকয়াদা’ শব্দজির িহুিেন হে ‘জকয়াদাত’। 

কীিাচি মুহাম্মাদ সাচেহ আজে মুহাম্মাদ অনযানয কমান্ডারচদর সাচথ পরামশৃ না 



 

 

কচর তার পজরকিনা জনচয় সামচন এচ াচত পাচরন? আর জতজন গকন এই ঝুাঁজকপূণৃ 

জিষচয় আে-কায়দার গকন্দ্রীয় গনততিচ ৃর সাচথ গযা াচযা  করচেন না? গক তাচক 

িাহরাইচনর গ াচয়ন্দা কমৃকতৃাচদর সাচথ একজি েুজক্ত করার অজযকার জদে?  

কীিাচি গস আে-কায়দার একিন কমান্ডার ও এর মানহাচির অনুসারী হচত 

পাচর, যখন িাহরাইচনর রািার অি জতর জিজিচত তার েুজক্ত হয়, গযখাচন আে-

কায়দা রািাচক একিন মুরতাদ জিোস াতক ও পজিমাচদর দাোে িচে মচন 

কচর? 

সুতরাং মুহাম্মাদ সাচেহ আজে মুহাম্মাচদর িক্তচিয সুস্পষ্ট তিপরীতয ও গ াাঁিাজমে 

রচয়চছ। আর গকান অিস্থাচতই আে-কায়দার সাচথ সম্পকৃ রাচখ িা সম্পকৃ রাখার 

সচন্দহ হয় এমন িযজক্ত কখনই এই নরম আেরণ তাচদর কাচছ পাচিনা। তাহচে 

আে-িাজিরার ‘গস আে-কায়দার গনতা’ িক্তচিযর িযাপাচর আপনাচদর কী 

যারণা? 

তারপর গকন িাহরাইচনর রািা আে-কায়দার একিন কমান্ডারচক গ্রহণ করচিন 

ও তার সকে পজরজস্থজতর দায়-িার জনচত োইচিন? আে-িাজিরা জক এিা উচল্লখ 

করচত িুচে গ চছ গয, িাহরাইচনর রািাও আে-কায়দার একিন গনতা? প্রিাদ 

আচছ গয  

“যজদ তুজম একিন অিযাস ত জমথযািাদী হও, তাহচে অিত পুরুচষর নযায় 

আেরণ কর” 

আে-কায়দার সদসয জকংিা এই সং িচনর সাচথ যুক্ত আচছ এমন সচন্দহিািন 

িযজক্তচকও গুয়ািানাচমা কারা াচর িীপািজরত করা হয়। গসখাচন তাচদরচক িেৃার 

করা হয়। গসৌজদ আরচি তারা িেৃাচরর সম্ভািয সিচেচয় জনকতষ্টতম ও কজিন পদ্ধজতজি 

গদচখচছ। এমনজক তাচদরচক যািজ্জীিন কারারুদ্ধ কচর রাখা হয়। তারা ৪ মাস 

গকামে িযিহাচরর পর মুজক্ত পায় না। প্রকততপচে, আিচকর জদচন অচনক 

িাহরাইনী আে-কায়দার সাচথ যুক্ত থাকার অজিচযাচ  গুয়ািানাচমা কারা াচর 

িন্দী রচয়চছ।  

তারপর মুহাম্মাদ সাচেহ আজে মুহাম্মাদ দাজি কচর গয, গসৌজদ আরচি আে-

কায়দার সদসযচদর সাচথ তার সাোৎ করার ইিা জছে, জকন্তু গস তাচদর নাম 



 

 

িচেজন। যজদ তার এই কথা সতয হচয় থাচক তচি গসৌজদ জিোসািাদকারীরা 

অিশযই তাচক নাম িেচত িাযয কচরচছ। এখন প্রে হচি গসখাচন যাচদর নাম গস 

িচেচছ তারাও জক তার মত আে-কায়দার সদসয হওয়ার জমথযা দাজি কচরন?  

আে-কায়দা সং িন আরি উপিীচপর গসৌদ পজরিাচরর জনয়জিত এোকায় 

জশয়াচদর জিরুচদ্ধ যুদ্ধ কচরজন। িরং তারা শাইখ উসামা জিন োচদন রজহমাহুল্লাহর 

জনচদৃশ িাস্তিায়ন কচরচছ। তারা শাইচখর জনচদৃশ অনুযায়ী আচমজরকা এিং 

পজিমাচদর স্বাচথ ৃ আ াত কচরচছ এিং গতে উচিােন ও েুজরচত িাযা প্রদান 

কচরজছে। 

পচর যখন গসৌজদ জনরাপিা িাজহনী এই সং িচনর জিরুচদ্ধ আগ্রাসন োোয় তখন 

তারা গসৌজদ জনরাপিা িাজহনীচক িাচ ৃি কচর। সুতরাং কীিাচি আে-কায়দা 

সং িনজি আরি উপিীচপ তাচদর জনচিচদর মানহাচির জিরুচদ্ধ গযচত পাচর এিং 

জশয়াচদরচক হতযা করচত গসৌজদচক সাহাযয করচত পাচর? অথে এই শাসকচদরচক 

আে-কায়দা প্রথম সাজরর মুরতাদ জহচসচি জিচিেনা কচর। 

ইরাক, জসজরয়া ও ইচয়চমচন জশয়াচদর সাচথ আে-কায়দার যুদ্ধ প্রসেজি আজম 

আে-কায়দার মানহাি ও জস্থজতশীে রািনীজতর িযাখযা করার সময় আচোেনা 

করি ইনশাআল্লাহ। 

তাছাড়া আচরকজি আিযৃ জিষয় হচো মুহাম্মাদ জিন সাচেচহর অস্ত্র গকনার িনয 

গসৌজদ যাওয়া। গসখাচন অস্ত্র ক্রয় করার পর তা িাহরাইন পাোর করার কী 

প্রচয়ািন জছে? অথে গস গয গকান িায় া গথচকই অস্ত্র ক্রয় করচত পারত। 

িাহরাইচনর গ াচয়ন্দারাও তাচক সরিরাহ করচত পারত অথিা সন্ধান জদচত পারত 

অথিা সাহাযয করচত পারত। এচত তার িীিন আশংকার মুচখ পড়চতা না িা 

পজরকিনাও প্রকাজশত হচতা না। 

একিন িযজক্তচক হতযা করার িনয একজি জপস্তচের গেচয় গিজশ জকছুর দরকার 

গনই। 



 

 

তন তীয় পসয়ন্ট: আে -জাক্তজরা  িতনা ি মুিাম্মাদ োসেি এর আে-িায়দার 
োসথ যুি থািার ক্তিক্তিিীন অক্তিসযা সি ক্তমথযা প্রমাণ: 
এিা আে-কায়দার মানহাি ও অনযানয ভ্রাি দে ও পজিমাচদর পুতেু শাসকচদর 

িযাপাচর আমাচদর অিস্থাচনর সাচথ সম্পজকৃত এিং কচয়ক দশক যচর আমরা গয 

কমৃপদ্ধজত অনুসরণ কজর তার সাচথ সম্পজকৃত। 

“জিহাচদর সাযারণ জদক-জনচদৃশনা
3
” নামক িাতৃা গথচক আজম কচয়কজি উদাহরণ 

গপশ করজছ, যা এই স্তচর আমাচদর কমৃ-পদ্ধজতচক সুন্দরিাচি ফুজিচয় তুচেচছ। 

প্রথমত: িূজমকা 

১। এিা গকান গ াপন জিষয় নয় গয, এ পযৃাচয় আমাচদর কমৃকাণ্ড দু’জি যারায় 
জিিক্ত: প্রথমজি হচি সামজরক এিং জিতীয়জি হচি দাওয়াত। 

২। সামজরক কমৃকাণ্ড: সামজরক কমৃকাচণ্ডর প্রথম িাচ ৃি িা েেযিস্তু হচি 
কুফচরর (আিিৃাজতক) গকন্দ্র আচমজরকা ও তার জমে ইসরাচয়ে এিং জিতীয় 
িাচ ৃি হচি তাচদর স্থানীয়/আঞ্চজেক জমে যারা মুসেমানচদর গদশগুচোর শাসক। 

সুতরাং, এিা সুস্পষ্ট গয আমরা িাহরাইচনর জিোস াতক মুরতাদ রািাচক 

আমাচদর একিন শত্রু মচন কজর। কীিাচি এই শত্রুচক মুহাম্মাদ সাচেহ আজে 

মুহাম্মাদ খজুশ করচত োয়? এমন একজি গদচশর উপকার করচত োয় গয গদশজি 

সম্পূণৃিাচি রািার (যাচক আমরা আমাচদর শত্রু মচন কজর) িারা জনয়জিত?  

মুহাম্মাদ সাচেহ আজে মুহাম্মাদ গদচশ জফচর আসার পর রািার সাচথ সাোচত 

জ চয়জছচেন এিং রািা তাচক আেস্ত কচরজছচেন। একিন িযজক্তর এই কািগুচো 

আে-কায়দার মানহাচির সম্পূণৃ জিপরীত। 

 একই িকুচমন্ট এ উচল্লজখত আচছ: 

“জিতীয়ত: প্রচয়ািনীয় জদকজনচদৃশনা 

                                                             
৩

 িাোচকাি জমজিয়া গথচক এই িাতাৃজি ২০১৩ সাচে অনূজদত ও প্রকাজশত হচয়চছ। িাতাৃর জেঙ্ক 
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২। সামজরক গেচে আিিৃাজতক কুফচরর গকন্দ্রচক (আচমজরকা) অিযাহতিাচি 
দুিৃে করচত মচনাচযা  জনিদ্ধ রাখচত হচি গয যািত না তা সামজরক এিং 
অথৃননজতক উিয় খাচত গদউজেয়া হচয় যায়, এর িনশজক্ত জনিঃচশষ হচয় যায় এিং 
তা পিাদপসরণ ও একাকীচত্বর পযৃাচয় গপৌাঁচছ জনচিচক জনি গখােচস জফজরচয় 
গনয় (যা আল্লাহর ইিায় খুিই জনকচি)। 

এরপর এচত উচল্লখ করা হয়: 

এিা আমাচদর কাচছ পজরষ্কার থাকা উজেত গয, কাচফরচদর প্রযান, আচমজরকাচক 
আক্রমণ করার এই নীজত মুসেমানচদরচক যারা অতযাোর করচছ তাচদর জিরুচদ্ধ 
কথা জকংিা অচস্ত্রর জিহাচদর সাচথ সাং জষৃক নয়। 

জনচদৃশনাচত আরও আচছ: 

জফজেপাইন, িামৃা এিং এমন প্রজতজি িূজম গযখাচন মুসেমাচনরা জনযৃাতচনর জশকার 
হচিন গসখাচন তারা গসখানকার অপরাযীচদর জিরুচদ্ধ জিহাদ পজরোেনা করচিন। 

৩। স্থানীয় প্রশাসচনর সাচথ সশস্ত্র সং াত এজড়চয় যাচিন যজদ না আপনারা তা 
করচত িাযয হন, উদাহরণস্বরূপ, যজদ স্থানীয় প্রশাসন আচমজরকার িাজহনীর একিা 
অংশ জহচসচি কাি কচর, গযমন আফ াজনস্তাচন হচি; অথিা যজদ স্থানীয় প্রশাসন 
আচমজরকার পে গথচক মুিাজহদচদর জিরুচদ্ধ যুদ্ধ কচর, গযমন গসামাজেয়া ও 
িাজযরাতুে আরচি হচি; অথিা যজদ গকান স্থাচন স্থানীয় প্রশাসন মুিাজহদচদর 
উপজস্থজত গমাচিও সহয না কচর, গযমন ইসোমী মা জরি, জসজরয়া এিং ইরাচক গদখা 
যাচি। 

এরপর জনচদৃশনাচত উচল্লখ রচয়চছ: 

৪। জিভ্রাি দে গযমন: রাচফিী জশয়া, ইসমাঈেী, কাজদয়ানী এিং জিদআতী 
সুফীচদর সাচথ সং ষৃ এজড়চয় যান যজদও তারা সাযারণত আহচে সুন্নাচতর সাচথ 
সং াচত জেপ্ত থাচক। যজদ তারা আহচে সুন্নাচতর সাচথ েড়াই করচত থাচক তচি 
প্রজত াত শুয ুঐসি দচের মাচঝই সীমািদ্ধ রাখচত হচি যারা সরাসজর আমাচদর 
সাচথ যুচদ্ধ জেপ্ত। একই সাচথ আমাচদর অিশযই পজরষ্কার কচর জদচত হচি গয, 
আমরা শুয ু আমাচদর প্রজতরো করজছ। যারা এিং যাচদর পজরিার আমাচদর 
জিরুচদ্ধ যুচদ্ধ অংশ গনয়জন তাচদরচক তাচদর িাজড় র, ইিাদতখানা, তাচদর যমৃীয় 



 

 

অনুষ্ঠান এিং যমৃীয় সমাচিচশ েেযিস্তু িানাচনা উজেত হচি না। সাচথ সাচথ তাচদর 
ভ্রাজি প্রকাশ করা ও তাচদর মতিাদ ও তনজতক অিেয়চক পজরশুদ্ধ করার প্রচেষ্টা 
সিৃদা োজেচয় গযচত হচি।  

*** 

এিা এমন একজি জনচদৃশনা, গযিা আে-কায়দার সচিৃাচ্চ পজরষচদর সাচথ পরামশৃ 

করার পর প্রকাশ করা হচয়চছ। জমজিয়া আউিচেিগুচো এিার উপর মিিয 

কচরচছ। এিা প্রকাচশর এক িছর আচ  ইব্রাজহম আে িাদরীর জনকি পািাচনা 

হচয়জছে। গযচকাচনা কারণিশত জতজন এিাচত গকাচনা মিিয কচরন জন। যখন এিা 

প্রকাজশত হয় জতজন তখনও গকাচনা মিিয কচরন জন। যখন তার জিরুচদ্ধ জসদ্ধাি 

গপশ করা হে, তাচক দে গথচক িজহস্কার করা হে, তখন জতজন তার প্রতারণাপূণৃ 

জমজিয়া যিচক িযিহার করা শুরু করচেন। যারা জমথযার প্রজত আসক্ত, তাচদর িনয 

গকান প্রজতচষযক আচছ জক? 

সুতরাং এিা পজরষ্কার গয আমাচদর িাইচয়রা জশয়া গ্রুপগুচোর সাচথ ইরাক, 

জসজরয়া ও ইচয়চমচন যুদ্ধ করজছে কারণ এগুচো হে, এমন সশস্ত্র িাজহনী যারা 

আহচে সুন্নাহচক আক্রমণ কচর, পজিমা সজম্মজেত িাজহনীচত প্রচিশ কচর ও 

আচমজরকার সাচথ সমচঝাতা কচর। 

স্বচদচশর প্রজত িােিাসা এিং আচমজরকার দাোে ও ইসরাইচের সাচথ স্বািাজিক 

সম্পকৃ রাখা রািার প্রজত আনু চতযর অিুহাচত মুরতাদ সরকাচরর পে হচয় 

একজি ভ্রাি দচের কাউচক হতযা করা প্রসচে আমাচদর উপর গয অপিাদ গদয়া 

হচয়চছ গসজি জমথযা। এসমস্ত িুয়া ও জমথযা অিুহাচতর জিপরীচত আমরা আল্লাহচক 

সােী গরচখ জনচিচদরচক এগুচো গথচক মুক্ত গ াষণা করজছ। 

আে-কায়দার শুরু গথচক আি পযৃি, আমাচদর মানহাি জদিাচোচকর নযায় 

পজরষ্কার, তরিাজরর জকনারার মতই স্বি। জকছু অপজরজেত িযজক্ত ও জমজিয়া 

অজিচযা  কচর গয, আে-কায়দা একজি মুরতাদ সরকাচরর ইচন্টজেচিি সাজিৃচসর 

পচে কাি কচর, এিা একজি স্পষ্ট জমথযা ও অপিাদ। 

অতএি, আে-িাজিরার  ি অনুযায়ী মুহাম্মাদ সাচেহ আজে মুহাম্মাচদর িারা 

সং জিত িুেগুচো সম্পূণৃিাচি আে-কায়দার মানহাচির জিপরীত। আমাচদর 



 

 

মানহাি শাইখ উসামা জিন োচদন রহ. এর িাতৃায়, আমার জনি িাতাৃয় এিং এই 

সং িচনর পািজেক প্রকাশনাচত প্রকাজশত হচয়চছ, গযমন- “জিহাচদর সাযারণ 

জদক-জনচদৃশনা”, “ইসোচমর সমথৃচন একজি প্রামাণযপে
4
” ইতযাজদ।  

ক্তিক্তডও গথসি প্রাপ্ত েম্ভাবয ক্তেদ্ধািেমিূ 

মুহাম্মাদ সাচেহ আজে মুহাম্মাদ এিং তার মত অনযানযচদর সম্পচকৃ একজি গশষ 

মিিয: গয গকউ আে-িাজিরার এই স্বজিচরাযী ও সচন্দহপূণৃ জিজিওজি জনচয় 

 িীরিাচি জেিা করচি গস জনচের গযচকান একজি সম্ভািয জসদ্ধাচি গপৌাঁছচত 

পারচি:  

প্রথম সম্ভািয জসদ্ধািজি হে – গস(মুহাম্মাদ সাচেহ আজে মুহাম্মাদ) ইিাকতত 

িাচিই এসি স্বীকাচরাজক্ত িাজনচয়চছ ও গস তার দাজিচত সতয। এই গপ্রজেচত গস 

িাহরাইনী ইচন্টজেচিি এর একিন দাোে ও গসৌজদ ইচন্টজেচিির হচয়ও কাি 

কচর। গস এমন কাচি জেপ্ত হচয়চছ যা তার আজখরাত ধ্বংস কচর জদচি। 

যজদ জিষয়জি এমনই হয়, তাহচে তাচক অিশযই যত তাড়াতাজড় সম্ভি আল্লাহর 

কাচছ তওিা করচত হচি এিং সকে অতযাোরীচদর সাচথ সম্পকৃ জছন্ন করচত হচি। 

তাচক অিশযই রািা ও গদচশর প্রজত তার আনু তয ও িন্ধুত্বসহ আরও গয জিেুযজত 

প্রকাশ গপচয়চছ তার িনয ইচস্ত ফার করচত হচি। 

যারা যমৃচক আাঁকচড় যচর রাচখ, যাজমৃকতা েেৃা কচর ও জিহাচদ জনযুক্ত আচছ, 

তাচদরচক অিশযই এ যরচনর িযজক্ত গথচক দূচর থাকচত হচি, গয পযৃি না তারা 

এসকে িযজক্তচদর প্রকতত অিস্থা সম্পচকৃ জসদ্ধাচি আসচত পাচর। মুহাম্মাদ সাচেহ 

আজে মুহাম্মাদসহ প্রচতযচকরই িানচত হচি গয, আে-কায়দা এরূপ েজ্জািনক 

িুেগুচোর প্রজত জনন্দা োপন কচর এিং যারা এরূপ িুে কচর তাচদরচক সতকৃ 

কচর। আর এরূপ িুেকারী িযজক্ত যজদ আে-কায়দার পুরচনা সদসযও হয়, 

তাহচেও এই সং িনজি তাচক সং িন গথচক িজহষ্কার করচত ও তার িযাপাচর 

অনযচদরচক সতকৃ করচত গকাচনা সংচকােচিায করচি না। 

                                                             
4
 িাোচকাি জমজিয়া গথচক এজির অনুিাদ প্রকাজশত হচয়চছ। জেংক- 
http://gazwah.net/?p=1230 



 

 

জিতীয় সম্ভািয জসদ্ধাি হচত পাচর গয, মুহাম্মাদ সাচেহ আজে মুহাম্মাদচক এসি 

স্বীকাচরাজক্ত জদচত িাযয করা হচয়চছ। এ গেচে তাচক অিশযই পুচরা জিষয়জিচক 

িযাখযা করার িনয যথাসাযয গেষ্টা করচত হচি, এরূপ অজিচযা  গথচক তার নামচক 

মুক্ত করচত হচি এিং তার সম্মান রো করচত হচি। আর গয গকউ আল্লাহচক িয় 

কচর, আল্লাহ তার িনয রাস্তা গির কচর গদন। 

গতা এতেণ আমরা আে-িাজিরার প্রথম জিভ্রাজি সম্পচকৃ কথা িেোম। আে-

িাজিরা মুহাম্মাদ সাচেহ আজে মুহাম্মাচদর সাচথ আে-কায়দার জমথযা সম্পচকৃর 

একজি  ি তার দশৃকচদর জিোস করাচত গেষ্টা কচরচছ। এখন আমরা আে-

িাজিরার ২য় জিভ্রাজি জনচয় কথা িেি গযজি জছে আিু হাফস আে গিেুজের 

গরকজিৃং জনচয়।  

ক্তিতীয় ক্তবভ্রাক্তি: আব ুিািে আে গবেকু্তচসি আে-িায়দার োসথ 
েম্পর্িিত িরা 

জিতীয় জিভ্রম হে: আিু হাফস গিেুজের গরকজিৃং। অথে আিু হাফস গিেুজে কখচনা 
িচেনজন গয: জতজন আে-কায়দার সদসয, এিং জতজন একথাও িচেনজন গয: 
িাহরাইচনর গ াচয়ন্দা সংস্থা তাচক আে-কায়দার সদসয জহচসচি সািযস্ত কচর। আর 
জতজন এিাও িচেনজন গয, জতজন িামায়াচত িুনদুল্লাহ্ এর সদসয।  

তচি আে-িাজিরা েযাচনে - এচেচে আত্মজিোচসর সাচথ িচেজছে গয: জতজন 
িামায়াচত িুনদুল্লাহ্ এর একিন সদসয। গসই সাচথ যুক্ত কচরচছ গয, িামায়াচত 
িুনদুল্লাহ্ এর তসনযরা আে-কায়দার সাচথ িজড়ত। 

একজি জমথযা ও যারণা প্রসতূ পদ্ধজতচত আে-িাজিরা েযাচনে একজি জমথযা 
অপিাদ জদচয়চছ, যাচত দশৃকরা মচন কচর ‘িামায়াত কাজয়দাতুে জিহাদ’ গ্রুপজি 
িাহরাইচনর গ াচয়ন্দা সংস্থার সাচথ যুক্ত রচয়চছ। আে-িাজিরার িাচনায়াি তথয 
অনুসাচর আে-কায়দা ও িামায়াচত িুনদুল্লাহর তসজনকচদর মাচঝ গযা সািশ 
রচয়চছ। আর আে-িাজিরার আচরকজি িাচনায়াি তথয অনুযায়ী িামায়াচত 
িুনদুল্লাহর আিু হাফস গিেুজের সাচথ সম্পকৃ রচয়চছ এিং আিু হাফস গিেুজের 
সাচথ িাহরাইচনর গ াচয়ন্দা সংস্থার রচয়চছ  িীর গযা াচযা । সুতরাং আে-কায়দা 
িাহরাইচনর গ াচয়ন্দাচদর সাচথ যুক্ত রচয়চছ। তাই তাচদর মচযয রচয়চছ গমৌন 



 

 

সম্মজত। আর এিাচিই আে-িাজিরা মাজকৃন গকন্দ্রীয় গনততচত্বর অযীচন দী ৃজদন 
যািত আচমজরকার েেমান গপ্রাপা ান্ডা যুচদ্ধর সহায়ক মাযযম জহচসচি কাি কচর 
যাচি। 

অথে সতয ও িাস্তিতা হে, িামায়াচত িুনদুল্লাহ্ ও আে-কায়দার মাচঝ গকান 
সম্পকৃ গনই। মাকড়সার িাচের নযায় সমস্ত সচন্দচহর িােচক জছাঁচড় গফোর িনয 
এই একজি কথাই যচথষ্ট। 

আজম আে-িাজিরার জমথযা ও অপিাদচক ফাাঁস করার িনয িেজছ: িামায়াচত 
িুনদুল্লাহ্ এর মুখপাে একজি গপ্রস সাোৎকাচর উচল্লখ কচরচছন গয, তার দচের 
সাচথ তাচেিান িা আে-কায়দার গকান সম্পকৃ গনই। জতজন িচেজছচেন গয এগুজে 
হে ইরাচনর স্বরাে মিণােচয়র মন ড়া জিষয়। গতা গদখা যাচি ইরাচনর স্বরাে 
মিনােচয়র জমজিয়া পজেজস অনুসরণ কচর আে-িাজিরা আে-কায়দাচক 
িামায়াচত িুনদুল্লাহ্ এর সাচথ সম্পজকৃত করচত োয়।  

 

িামায়াচত িনুদলু্লাহ্ এর মখুপাে একজি গপ্রস সাোৎকাচরর জনিাৃজেত অংশ  

প্রে-৩: ইরাচনর স্বরােমিী “গশখ মুহাম্মদী িুর” িামায়াচত িুনদুল্লাহ্ এর 
মুখপােচক তাচেিান আচন্দােচনর মতাদশৃ িারা প্রিাজিত একজি গ াষ্ঠী িচে 
অজিচযা  কচরচছন। একইিাচি স্বরাে মিণােচয়র উপসজেি ‘আেী িনতী’ 
িামায়াচত িুনদুল্লাহ্ এর মুখপােচক "আে-কায়দার" সমথৃক িচেও অজিযুক্ত 
কচরজছচেন। জতজন হুমজক জদচয়জছচেন গয আপজন (িামায়াচত িুনদুল্লাহর মুখপাে) 
যজদ অপহৃত তসনযচদর হতযার হুমজক কাযৃকর কচরন তচি ইরানী সরকার শী্রই 
িযিস্থা গ্রহণ করচি। এজিষচয় আপনার প্রজতজক্রয়া কী? 

উির-৩:  ইরাজন কমৃকতৃাচদর িক্তচিয একজি স্পষ্ট জিচরাজযতা রচয়চছ। কখনও 
কখনও তারা িামায়াচত িুনদুল্লাহ্ এর মুখপােচক ইসোমী তাচেিান আচন্দােচনর 
সাচথ, কখনও কখনও তানিীম আে-কায়দার সাচথ সম্পজকৃত কচর। অচনকসময় 
আমাচদরচক গোরাোোনকারী জহসাচিও উচল্লখ কচরচছ।  

আমরা পূিৃিতৃী জিিৃজতচত িচেজছ গয, এই সমস্ত অজিচযা  আমরা অস্বীকার করজছ। 
তারা যা িচে তার সাচথ আমাচদর গকান সম্পকৃ গনই। আমাচদর িনয গুরুত্বপূণৃ 
জিষয়জি হে - আমাচদর িন ণ। আহেুস সুন্নাহ্ ওয়াে িামাচতর উোমাচয় গকরাম 



 

 

এই সতয িাচনন গয, আমরা এমন একজি ইসোমী আচন্দােন  চড় তুচেজছ যা 
ইরাচনর গিেুে িন ণ এিং সুজন্নচদর জিরুচদ্ধ েেমান অজিোচরর অিসান  িাচত 
সচেষ্ট। 

 

এছাড়া আিু হাফস গিেুজে গরকজিৃংচয় িচেনজন গয, জতজন িুনদুল্লাহর একিন 
সদসয জছচেন। িরং জতজন িচেজছচেন, িাহরাইচনর গ াচয়ন্দা কমৃকতৃা আহচমদ 
আে-গশাচরৌজক তাচক িচেজছচেন: “আমরা আপনাচক এই দেজির (িুনদুল্লাহ্) 
সাচথ সম্পকৃ আচছ িচে মচন কজর। এ িযাপাচর আপনার মতামত জক? এিং উক্ত 
দচের উচেশয কী” তারপচর উক্ত গ াচয়ন্দা কমৃকতৃারা তাচক িচেজছচেন: 
“আপজন িুনদুল্লাহ্ দচের সাচথ রচয়চছন।” 

তচি আিু হাফস গিেুজে যখন ইরান সরকাচরর জিরুচদ্ধ েড়াই করার িনয একজি 
দে  িন কচরজছচেন, তখন ‘িুনদুল্লাহ্’র সাচথ গযা  গদনজন। িরং জতজন 
‘িামায়াচত আনসারুল্লাহ্’  িন কচরজছচেন। পচর এজি ‘আে-ফুরকান’ দচের 
সাচথ গযা  গদয়। এই দেজি পরিতৃীচত ‘আনসার আে ফুরকান’ নাচম পজরজেজত 
োি কচর। 

তনতীয় ক্তবভ্রাক্তি: এিজন োসবি আসমক্তরিান গ াসয়ন্দা িমািতা ার 
অক্তিসযা  

আে-িাজিরা তততীয় গয জিভ্রাজি ছড়াচত গেচয়চছ, তা হচো মাজকৃন যুক্তরাচের 
প্রাক্তন গ াচয়ন্দা কমৃকতৃার একজি উজক্ত। জতজন যা দাজি কচরচছন তা হচো, আিু 
যুিায়দার কাচছ (আল্লাহ তার মুজক্তচক ত্বরাজিত করুন) গসৌজদ রািপজরিাচরর 
জতনিচনর গফান নম্বর সহ একজি গনািিুক পাওয়া যায়। 

শুরুচত আজম আিু যুিায়দার অিস্থা তুচে যরজছ। জতজন যখন িজন্দ হচেন, তখন 
তাচক মারাত্মকিাচি জনযৃাতন করা হচয়জছে। এসকে জনযৃাতচনর জকছু জিষয় 
আচমজরকানরা স্বীকার কচরচছ। তার মচযয একজি হে, তারা আি ু যুিায়দার উপর 
োপ িাড়াচনার িনয তার িাো উরুর হাড়চক নাড়াোড়া করত। অনযজদচক মুহাম্মাদ 
সাচেহ আেী মুহাম্মাচদর সাচথ খুি নরম িযিহার করা হত। 



 

 

তারপচর এই  িজি - যা প্রাক্তন মাজকৃন গ াচয়ন্দা এচিন্ট উচল্লখ কচরজছে - 
‘নাইন ইচেচিচনর’  িনা সম্পজকৃত সরকারী কংচগ্রশনাে জরচপাচিৃ এ  িনার 
গকান উচল্লখ গনই। এিা সজতযই জিস্ময়কর। যজদও গসই জরচপাচিৃ ‘আিু যুিায়দা’ 
শব্দজি পঞ্চাশিার উচল্লখ করা হচয়জছে। এছাড়া প্রাক্তন এই আচমজরকান কমৃকতৃার 
এই িক্তচিযর গকানও উচল্লখ না কচরই (আিু যুিায়দার আরজি নাম) ‘িয়নুে-
আজিদীন’ নামজিও দুিার উচল্লখ করা হচয়চছ। এই মাজকৃন কমৃকতৃার কথা িা তার 
দািীকতত  চির গকান উচল্লখ গস জরচপাচি ৃগনই। 

তাহচে এই তথযগুজে উজনশ িছর পর আে-িাজিরার জিজিওচত গকন গদখাচনা 
হচো? এিা জক এিনয গয, আে-িাজিরা এই যরচণর তথয ফাাঁস করচত খুি 
উৎসাহী? 

তারপচর এই প্রাক্তন গ াচয়ন্দা কমৃকতৃা িচেচছন, তার এই দািীকতত তথয নাইন 
ইচেচিন এর  িনায় গসৌজদ আরচির িজড়ত থাকার প্রমাণ জদচত পাচর। 

যজদ আমরা সাযারণ জনয়ম আে-িাজিরার উপর প্রচয়া  কজর, তচি গদখচিা – এই 
মাজকৃন কমৃকতৃা এফজিআই িা জসআইএর অনমুজত িযতীত কথা িেচত পারার কথা 
না। গসচেচে এই গপ্রাগ্রামজি আে-িাজিরা েযাচনে অিশযই এফজিআই িা 
জসআইএ এর সাচথ সম্মজত, গিাঝাপড়া এিং সামঞ্জসয গরচখ কচরজছে। সুতরাং এই 
প্রাক্তন কমৃকতৃার জনয়ম অনুসরণ কচর, এিা স্পষ্ট হয় গয, ‘আে-িাজিরা’ 
এফজিআই িা জসআইএর প্রোর গসিাপ্রদানকারী সংস্থা িযতীত আর জকছুই নয়। 

তনতীয় ক্তবভ্রাক্তি ক্তবষসয় আে োিাব ক্তমক্তডয়ার ক্তবসেষণ 

আস-সাহাি জমজিয়ার যারািাষযকারিঃ এজিষচয় আমরা জসআইএ এর এচিন্ট িন 
জকজরয়াকাউ5 (John Kiriakou) এর উপর অনুসন্ধান োজেচয়জছ এিং গদখচত 
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 িন জকজরয়াকাউ (John Kiriakou) একিন প্রাক্তন জস আই এ কমৃকতৃা। তার দাজি মচত, 

শাইখ আিু যুিায়দাচক যখন পাজকস্তাচন আচমজরকান িাজহনী গগ্রফতার কচর গসই িাজহনীচত গসও 
জছে। িন ২০০৭ সাচে সিৃপ্রথম আচমজরকান জহচসচি িন শাইখ আিু যুিায়দার উপর 
জনযৃাতচনর কথা স্বীকার কচর। পরিতৃীচত িানা যায় গয, শাইখ আিু যুিায়দার উপর ৮৩ িাচরর 
গিজশ ‘ওয়ািারচিাজিৃং’ পদ্ধজতচত জনযৃাতন োোচনা হচয়জছে।  

 



 

 

গপচয়জছ গয, জমথযা জিিৃজত প্রদান সহ গিশ কচয়কজি অজিচযাচ  ওই িযজক্তচক 
কারা াচর সািা গদওয়া হচয়জছে। ২০১৭ সাচে এই জসআইএ এচিচন্টর ‘The 
convenient Terrorist’ জশচরানাচম একজি িই প্রকাজশত হচয়জছে। এই িইচত 
আমরা গদখচত গপচয়জছ গয, জতজন গসৌজদ জপ্রচির গফান নাম্বার পাওয়া জিষয়ক 
জননজেজখত  িজি জেচখচছন:  

“আিু যুিায়দার গগ্রফতাচরর পচর, জসআইএর জিোসািাদকারীরা যখন অনুিি 
করচেন গয তারা আিু যুিায়দার কাছ গথচক তথয উদ্ধাচরর গকান কাযৃকর িযিস্থা 
িা গ্রহণচযা য িুজদ্ধমিা পাচিন না, তখন তারা তাচক কথা িোর িনয প্রচরাজেত 
করার পজরকিনা জনচয়জছে। তারা তাচক জিমাচনর মাযযচম আফ াজনস্তাচনর একজি 
গ াপন জসআইএ-এর অিস্থাচন জনচয় যায়। জকন্তু তারা তাচক িাজনচয়জছে গয, 
তাচক জিোসািাচদর িনয গসৌজদ সামজরক গহফািচত রাখা হচয়চছ।  

প্রকততপচে, তাচক গসৌজদ তসচনযর ছদ্মচিচশ আরি িংচশাদ্ভূত দুজি আচমজরকান 
গ্রীন গিচরিস জিোসািাদ কচর। তদিকারীরা জিোস কচরজছে গয আিু যুিায়দা 
সম্ভিত এই পজরজস্থজতচত প্রচয়ািনীয় তথয সরিরাহ করচি। তিুও, পজরকিনাজি 
পুচরাপুজর িযাকফায়ার কচর এিং িানোে হচয় যায়। আিু যুিায়দা গসখাচন িয় 
পাওয়ার পজরিচতৃ উচটা স্বািন্দয ও খুশী জছচেন। জতজন তসনযচদর িচেজছচেন গয, 
জতজন জতন গসৌজদ কমৃকতৃাচক গেচনন এিং তাচদর গসেচফান নম্বরগুজেও িাচনন। 
এিং তসনযরা যজদ এই জতন িযজক্তর সাচথ গযা াচযা  কচর তচি তারা অিশযই আিু 
যুিায়দার মুজক্তর আচদশ জদচি। এ কথা শুচন তসনযরা গস নম্বরগুজে জেচখ 
জসআইএচত স্থানাির কচর।  

আিচযৃর জিষয় হে, গফান নম্বরগুজে আসচেই সজিক জছে। তাচদর মচযযকার 
একিন হচেন - আহচমদ জিন সােমান জিন আিদুে আজিি, গসৌজদ িাদশাহ 
ফাহাচদর িাজতিা - একিন প্রজসদ্ধ মানুষ, জতজন তার গিজশরিা  সময় যুক্তরাচেই 
কাজিচয়জছচেন। জিতীয় নম্বরজি জপ্রি তুজকৃ আে-ফয়সাে জিন আিদুে আজিচির। 
১৯৯১ সাচে এই িযজক্ত উসামা জিন োচদচনর সাচথ একজি িাে েুজক্ত 
কচরজছচেন। েুজক্তর শতৃ জছে - সাইয়াফ কযাচম্প আে-কায়দার এক হািার নয়শত 
একানব্বই িচনর প্রজশেচণর িযিস্থা করা হচি। তততীয় নম্বরজি হে- পাজকস্তাজন 
জেপ এয়ার মাশৃাে, মুসহাফ আেী মীচরর। জসআইএ কততৃক এই নাম ও নম্বর 
যাোইচয়র পচর তারা গসৌজদ গ াচয়ন্দা সংস্থার সাচথ গসই তথয িা  কচর গনয়। 
অতিঃপর জতন িযজক্তই মারা যায়। 



 

 

২২গশ িুোই ২০০২ সাচে জপ্রি সােমান জিন আব্দুে আজিি ৪৩ িছর িয়চস 
হৃদচরাচ  আক্রাি হচয় মারা যান। এর এক সপ্তাহ পচর  াজড় দু ৃিনায় জপ্রি তুজকৃ 
আে ফয়সাে জিন আব্দুে আজিি জনহত হন। সিচশচষ ২০০৩ সাচের ২০ গশ 
গফব্রুয়াজর জিমান দু ৃিনায় পাজকস্তানী জিমাচনর মাশৃাে মুসহাফ আেী মীর মারা 
যায়”। 

আসুন আমরা তাাঁর িইচয় উচল্লজখত এই জিিরণীচক আে-িাজিরাচক গদওয়া তার 
(িন জকজরয়াকাউ -John Kiriakou) সাোৎকারজির সাচথ জমজেচয় গদজখ: 

জসআইএ এচিন্ট িন জকজরয়াকাউ এর িক্তিয–  

“আমরা যখন ২০০২ সাচের মাে ৃ মাচস আিু যুিায়দাচক গগ্রপ্তার কজর, তখন 
আমরা তাাঁর কাচছ একজি িাচয়জর গপচয়জছোম। গসই রাচত আজম তার িাচয়জরগুজে 
পরীো কচরজছোম এিং গসৌজদ আরচির রািপজরিাচরর জতন িযজক্তর গফান নম্বর 
পাই। আজম গকন্দ্রীয় গ াচয়ন্দা সদর দফতচর একজি গ াপন িাতৃা গপ্ররণ কচর 
িাজনচয়জছোম গয, আজম গসৌজদ পজরিাচরর জতনিচনর গফান নম্বর গপচয়জছ। 
আপনারা জক তাচদর জিষয় গকান তদি করচত পাচরন?  

তার কচয়ক সপ্তাচহর মচযয মরুিূজমচত একজি  াজড় দু ৃিনায় জতনিচনর একিন 
জনহত হয়, এিং জিতীয়িন মরুিজূমচত জশজির িা কযাম্প স্থাপন করচত জ চয়জছচেন 
এিং গসখাচনই ততষ্ণাতৃিস্থায় মারা যায়। আর তততীয়িন হিাৎ অদৃশয হচয় গ ে এিং 
তার পচর আি অিজয গকউ তাচক গদচখজন।” 

আস-সাহাি জমজিয়ার যারািাষযকারিঃ সম্মাজনত পািচকর সামচন গয  ি দুজি গপশ 
করা হচয়চছ, তা পজরপূণৃ পরস্পরজিচরাযী। এচিন্ট িন জকজরয়াকাউ আে-
িাজিরাচক িচেজছচেন গয, গগ্রপ্তাচরর সময় জতজন গশখ আি ু যুিায়দার পচকচি 
নম্বর খুাঁচি গপচয়জছচেন জকন্তু জনচির গেখা িইচত জসআইএ কীিাচি নম্বর 
গপচয়জছে গস সম্পচকৃ পুচরাপুজর একজি নতুন  ি িচেজছে।  

জতজন জেচখজছচেন, গয জতন িন গসৌজদ অজযিাসীর নাম্বার গশখ আিু যুিায়দার 
কাচছ জছে তাচদর একিন জছচেন গসৌজদ গ াচয়ন্দা জিিাচ র প্রাক্তন প্রযান জপ্রি 
তুজকৃ আে ফয়সাে জিন আব্দুে আজিি। এিং দাজি কচরজছচেন গয, গয জতনিচনর 
নাম্বার পাওয়া জ চয়জছে তারা মারা গ চছন। জকন্তু মিার জিষয় হচো, তুজকৃ জিন 
ফয়সাে এখনও গিাঁচে আচছন। তচি গসৌজদ গ াচয়ন্দা জিিাচ র প্রযাচনর পদ গছচড় 
গদওয়ার পচর জতজন আচমজরকা ও জব্রচিচন গসৌজদ রােদূচতর পচদ দাজয়ত্ব পােন 



 

 

কচরন এিং এখনও দুনৃীজতিাি গসৌদ িংচশর অনযায় শাসচনর অনযতম খুাঁজি এই 
িযজক্ত। 

আে-িাজিরায় গদওয়া সাোৎকাচর িন জকজরয়াকাউ তততীয় গসৌজদ জহসাচি যাচক 
উচল্লখ কচরচছ গস পরিতৃীচত িাদুিচে একিন পাজকস্তাজন হচয় গ চছ। শুয ুতাই 
না, িতৃমাচন গস জেপ এয়ার মাশৃাে হচয় গ চছ।  

তাই আমাচদর আে-িাজিরা এিং এর সাংিাজদকচদর গপশাদাজরত্ব এিং 
জিোসচযা যতা সম্পচকৃ িুঝচত হচি। এখাচন হয় সাোৎকার গদয়া িযজক্ত জমথযা 
িেচছ, অথিা আে-িাজিরা তাচক জদচয় জমথযা িোচি। খুি সম্ভিত এরা দুিচন 
জমচেই এই জমথযা প্রজতজষ্ঠত করচত োচি। এখাচন আে-িাজিরা খরে করচছ তাই 
আচমজরকান এচিন্টও গয খরে করচছ তার পচে কথা িেচছ। উিচয়রই গমৌজেক 
েেয হে – িন চণর কাচছ মুিাজহদচদর মন্দিাচি উপস্থাপন করা। এই প্রচেষ্টার 
িাইচর মুিাজহদচদর িযাপাচর যা তারা অিচর োেন কচর তা আরও গিজশ ি নয। 

 

আজম এই জিষয়জিচত মিিয করার আচ  িেচত োই - গযচহতু আে-িাজিরা 
আচমজরকার একিন প্রাক্তন গ াচয়ন্দা কমৃকতৃার িরাত জদচয়জছে, তাই আে-
িাজিরার সাচথ কাি কচরজছে, এমন একিন সাংিাজদক আে-িাজিরা সম্পচকৃ 
গয সােয জদচয়জছে গসিা আপনাচদর স্মরণ কজরচয় গদওয়া িাচো হচি। জতজন 
হচেন- িামাে ইসমাইে। একিার আে-িাজিরা আমার একজি সাোৎকার গনয়ার 
িনয গযা াচযা  কচরজছে। সাংিাজদকচদর গসই দচে িামাে ইসমাইেও জছে। গসই 
সাোতকাচর আে-িাজিরা সরাসজর সম্প্রোচরর যিপাজত জনচয় এচসজছে।  

 

আস-সাহাি জমজিয়ার যারািাষযকারিঃ  িামাে ইসমাইে স্বীয় রজেত ( ابن الدن
 জিন োচদন, আে-িাজিরা এিং আজম”(‘Bin Laden, Al“ (واجلزيرة وأان

Jazeera and I) িইজিচত আে-িাজিরার সরাসজর সম্প্রোচরর এই জিষয়জি 
উচল্লখ কচরচছন এিাচি- 

“আে-িাজিরা েযাচনেজির সাচথ কচথাপকথচনর মাযযচম আজম িানচত পাজর গয, 
তারা আফ াজনস্তান গথচক সযাচিোইচির মাযযচম সাোৎকার সম্প্রোর করার িনয 



 

 

তাচদর সাচথ সম্প্রোরকারী দে ও যিপাজত জনচয় এচসজছে। এজি গকিে অনয 
পচের অগ্রহণচযা যতার জিষয়-ই নয় িরং প্রে উত্থাজপত হচয়জছে গয, এ িাতীয় 
জিিাইসগুজে আনার উচেশয এ ছাড়া আর জক হচত পাচর গয, যজদ িিঃ আইমান 
আে-যাওয়াজহরী অথিা শাইখ উসামা জিন োচদন যজদ আে-িাজিরার সাচথ 
সাোৎকাচর অংশ গনওয়ার জসদ্ধাি গনন, তাহচে উক্ত সম্প্রোর পযৃচিেণ কচর 
সজিক অিস্থান জনণৃচয়র পর তাচদর উপর হামো োোচনা হচি।  

গকননা, গেেজনয়ার প্রাক্তন রােপজত িওহার দুদাচয়চির (Johar Dudayev) 
এর গেচে আচমজরকান সযাচিোইি িযিহার কচর তার অিস্থান জনণৃয় করা 
হচয়জছে। এরপর গস তথয রাজশয়ানচদর কাচছ পাোর করা হচয়জছে। তারপর 
রাজশয়ানরা জমসাইে হামো কচর তাচক হতযা কচর। আচমজরকার তথয অনুযায়ী 
রাজশয়ানরা তার উপর গেপণাস্ত্র জনচেপ কচর হতযা কচরজছে। আর রাজশয়ানচদর 
কাচছ আচমজরকানচদর তথয ফাাঁস করার  িনা এখনও মানুষ িুচেজন।  

তাই আজম আশঙ্কা প্রকাশ কচরজছোম গয, জনরাপিার জিচিেনায় এই 
জিিাইসগুজের অজস্তত্ব সম্পচকৃ শাইখ উসামা জিন োচদন এিং ি. আইমান আয-
যাওয়াজহরী িানচত পারচে পুচরা সাোৎকারজি িাজতে করচত পাচর। কারণ 
আশংকা আচছ, এই সম্প্রোরজি আচমজরকার হাচত গযচত পাচর। তারা এই ২ 
িচনর অিস্থান জেজিত কচর হামো করচত পাচর। আচমজরকা দী ৃজদন যািত শায়খ 
উসামা ও আইমান আয-যাওয়াজহরীর অিস্থান সনাক্ত করচত গেষ্টা কচর যাচি”। 

জিিাইস সম্পচক ৃপ্রে:  

এ জিষচয় আজম(িামাে ইসমাইে) তাচদর িচেজছোম গয, আপনারা সরাসজর 
সম্প্রোর করার সকে যিপাজত জনচয় এচসচছন এিং আফ াজনস্তান গথচক 
সাোৎকারজি সযাচিোইি িযিহার কচর সরাসজর সম্প্রোর করচত োচিন। অথে 
জনরাপিার দৃজষ্টচকাণ গথচক এজি অনয পচের কাচছ গ্রহণচযা য নয়, কারণ এজি 
উপগ্রহগুজের মাযযচম পযৃচিেণকারী জিিাইচসর সাহাচযয অিস্থানজি প্রকাশ করচি 
এিং অনযপে আফ াজনস্তান গথচক আপনার এই সম্প্রোরক জিিাইসগুজে 
িযিহাচরর অনুমজত গদচি না। 

এখন প্রে হে - সরাসজর সম্প্রোর করার িারা আে-িাজিরার উচেশয কী জছে”?  

 



 

 

সুিহানাল্লাহ! অজিিাসী িীর গযাদ্ধা ও িন্দী মুিাজহদচদর তারা জনকতষ্ট গসৌজদ 
সরকাচরর কমৃোরী িচে সািযস্ত করচছ!! কতইনা জনকতষ্ট তাচদর জিোর! মহানিী 
সাল্লাল্লাহু আোইজহ ওয়াসাল্লাম ওয়াসাল্লাম িচেন : 
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"গোচকরা নিুওয়াতী িাণী গথচক যা িুঝচত গপচরচছ, তাহচো- যজদ আপজন 
েজজ্জত না হন, তচি আপনার যা ইচি তা-ই করচত পাচরন।" [িুখারী] 

মহানিী সাল্লাল্লাহু আোইজহ ওয়াসাল্লাম ওয়াসাল্লাম আরও িচেন:  
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“অজেচরই মানুচষর উপচর এমন একিা কাে অজতিাজহত হচি, গযখাচন থাকচি 
গযাাঁকা আর গযাাঁকা। গসখাচন জমথুযকচক সতযায়ন করা হচি এিং সতযিাদীচক 
জমথুযচক পজরণত করা হচি, জিোস াতকচদর কাচছ (সম্পদ)  জিত িা আমানত 
রাখা হচি আর জিেস্তচদর সাচথ করা হচি জিোস াতকতা। গস সময় 
‘রুওয়াইজিদাহ্’ গনততত্ব জদচি। ‘রুওয়াইজিদাহ্’ গক িা কারা িানচত োইচে নিী 
সাল্লাল্লাহু আোইজহ ওয়াসাল্লাম ওয়াসাল্লাম িচেন- ‘রুওয়াইজিদাহ্’ হচো- তুি িা 
ন ণয িযজক্ত। গয মানুচষর জিষচয় কথা িেচি। (ইিচন মািাহ। আহমদ। শুআইি 
আরনাউত িচেচছন হাদীসজি হাসান।) 

একজি আরজি প্রিাদ িাকয আচছ, 

 رمتني بداِئها وانسلت

গস জনচির গদাষ আমার  াচড় োজপচয়চছ আর পাজেচয় গ চছ। (উচদার জপজণ্ড িুচযার 
 াচড়) 

আে-িাজিরার যজদ সামানযতম জনরচপেতার গুণ থাকচতা, তাহচে তারা শাইখ 
আিু যুিায়দার (আল্লাহ তাচক মুজক্ত দান করুন) জিষয়জি জনচয় তার আইনিীিীর 
সাচথ গযা াচযা  করচতা। অথিা তার পজরিাচরর কাচছ িানচত োইচতা গয, 



 

 

“আমাচদর কাচছ আিু যুিাইদার িযাপাচর জকছু অজিচযা  আচছ। আপনাচদর কাচছ 
এর গকান উির আচছ জকনা”?  

আে-িাজিরা যজদ আিু যুিায়দার গকান মিিয সংগ্রহ করচত না পারচতা, তাহচে 
আমানতদারী গতা এিা জছে গয, তারা িেচি, (আমরা যা প্রকাশ কচরজছ) গসজি 
মাজকৃন কমৃকতৃার দািী। এ জিষচয় আমরা আিু যুিায়দার পে গথচক গকান উির 
গপচত সেম হইজন। 

তচি আে-িাজিরা ইিাকততিাচিই  িনাজি এিাচি সাজিচয়চছ। সতয উচমােচনর 
জিষয়জি তারা এজড়চয় গ চছ। কারণ তারা মুিাজহদচদর জিরুচদ্ধ আচমজরকান জমথযা 
গপ্রাপা ান্ডা প্রোর করচত গিশ আগ্রহী এিং মুিাজহদচদর সতয প্রকাচশ িাাঁযা 
গদয়ািা তার কমৃচকৌশচের অংশ। তচি আসে জিষয়জি এর গেচয়ও গিজশ ি নয। 
আল্লাহ োন গতা শী্রই গস জিষচয় আচোেনা করচিা ইনশা আল্লাহ। 

জপ্রয় স্বাযীন ও সচেতন দশকৃ গরাতা!  

আজম োই আপজন এই উদাহরণজি গদখুন গয, আচমজরকা কীিাচি জমথযা 
গপ্রাপা ান্ডা ও প্রোর যুদ্ধ োোচি। আে-িাজিরা উক্ত উদাহরণজিচত দু’িন 
িযজক্তচক উপস্থাপন কচরচছ:  

প্রথমিন হে: আিু যুিায়দা। জতজন একিন জফজেজস্তচনর অজিিাসী মিুাজহদ। জতজন 
মচন করচতন, মুসজেম উম্মাহর সমসযা এিং জফজেজস্তন, গেেজনয়া, আফ াজনস্তান, 
কাশ্মীর, জফজেপাইচনর সমসযা একই। আচমজরকা, ইসরাইে ও তার জমেরা 
প্রজতজনয়ত মুসজেম উম্মাহর যমৃ, সম্পদ এিং মান-সম্মান েুচি জনচি। তাই জতজন 
মুসজেম উম্মাচহর প্রজতরো ও আগ্রাসচনর প্রজতজক্রয়াচত সিৃদা সচেষ্ট থাকচতন। 
পজরচশচষ এই মুিাজহদচক সিচেচয় িয়ািহ জনযৃাতচনর জশকার হচত হচয়জছে। তার 
আিক থাকার স্থানজিও গ াপন রাখা হচয়জছে আর এিাচি তাাঁর কণ্ঠস্বর জনস্তব্ধ 
কচর গদয়া হয়। 

জিতীয় িযজক্ত: একিন প্রাক্তন মাজকৃন গ াচয়ন্দা কমৃকতৃা, জযজন এই পৃজথিীচত 
অহংকারী অপরাযীচদর প্রজতজনজযত্ব কচরন। জতজন একিন পুজেশ, জনযৃাতনকারী, 
তদিকারী, সােী, জিোরক, কারারেী এিং সিচশচষ প্রোরক। গস তার িক্তচিযর 
মাযযচম আমাচদর িানাচত োইচছ গয, জকছু গদশ কীিাচি এই অজিিাসী 
মুিাজহদচদর িযিহার কচর এিং এরপর তাচদরচক অসহায় অিস্থায় গছচড় গদয়। 



 

 

গরি ইজন্ডয়ানচদর প্রজতও আচমজরকানচদর একই দৃজষ্টিজে ও আেরণ গদখা যায়। 
আচমজরকানরা তাচদর িজম, অথৃ এিং িাজড় র েুি কচরজছে। হতযা কচর তাচদরচক 
জনমূৃে কচর জদচয়জছে। এরপর আচমজরকানরা তাচদর মচযয অনযাচয়র িীি িপন 
কচর, তাচদর মচযয মদ ও অপকমৃ ছজড়চয় গদয়। তারপচর তাচদরচক স্বচ ৃর  যারাজন্ট 
জদচয় জিস্ট যচমৃর জদচক আহিান কচরজছে। আচমজরকানরা জনচিরা এত জকছু করার 
পচরও তাচদরচকই ‘িিৃর’ জহসাচি জিচিেনা করত এিং তাচদর জিজিন্ন অঞ্চচে 
িসিাস করা ছাড়া অনয গকানও অজযকার আচমজরকানরা গদয়জন। 

আে-িাজিরা  দশৃকচদর মচন গয িাতৃাজি িপন করচত োয় তাহচো গতেচোর, িজম 
দখেকারী, ইসরাইচের জনমৃাতা, গিরুিাচেমচক ইহুজদচদর িূজম িানাচনার 
গেষ্টাকারী আচমজরকা এত অপরায করার পরও জনচদৃাষ। অথে আচমজরকা আমাচদর 
িূজম দখে কচর গরচখচছ, গসখাচন তাচদর  াাঁজি স্থাপন কচরচছ, আমাচদর সমুদ্র 
সীমানাচত তাচদর গনৌিহর পাহারায় গরচখচছ, আমাচদর উপর জিোস াতক শাসক 
এিং তাচদর এচিন্টচদর প্রজতজষ্ঠত করচত জিজিন্ন যরচনর োপ প্রচয়া  কচর েেচছ। 
অপরজদচক তাচদর সমস্ত দুনৃীজত, েুজর, জিোস াতকতা, জনযৃাতন, এিং আমাচদর 
যম,ৃ মান-মযৃাদা আর সম্পচদর জিরুচদ্ধ োজেত আগ্রাসচনর সি অপরাযচক তিযতা 
জদচি। 

এই অপরাযী আচমজরকাই এখন মুিাজহদচদর জিরুচদ্ধ মুসজেম গদচশর কজথত তিয 
শাসকচদর (আদচত তারা অতযাোরী শাসক) রেক।  

একারচণই আে-িাজিরার িারা পজরোজেত আচমজরকান গপ্রাপা ান্ডা প্রোর যুচদ্ধ 
মুিাজহদচদর অপরাযী জহচসচি গদখাচনা হচয়চছ। আর খুজন আচমজরকাচক (কজথত 
সচতযর) প্রোরক জহচসচি গদখাচনা হচয়চছ। তচি আমরা আচমজরকানচদর এিং 
তাচদর যুদ্ধ ও প্রোর সরঞ্জামগুজেচক সুসংিাদ জদজি, গয আল্লাহর দয়ায় আমরা 
গরি-ইজন্ডয়ান নই। 

িরং আমরা হোম মুসজেম িাজত। এিা এমন এক িাজত যা জিে মানিতাচক 
তাওহীচদর প্রজত আহিান কচর। এ িাজত োে ৃিা জ িৃার গপাপচদর িারা নিীচদর 
উপর নাজযে হওয়া জকতািসমূচহর জিকতজতচক উচমাজেত কচরচছ। এই িাজত োচেৃর 
গপাপচদর উক্ত  ৃজণত কািচক স্রষ্টা ও সৃজষ্টর মাচঝ অিরায় ততজর করার প্রমাণ 
গপশ কচরচছ। গসইসাচথ তাচদর (িণ্ড যম ৃ যািকচদর) দুনৃীজত প্রকাশ কচরচছ। 
পজরচশচষ আহিান কচরচছ সতয ও নযায়জিোচরর জদচক। িাজেম সম্রাি এিং 



 

 

অতযাোরীচদর জনচেপ কচরচছ ইজতহাচসর আস্তাকুচড়। তারা অননজতকতা ও 
অেীেতাচক জনজষদ্ধ কচরচছ আর আহিান কচরচছ েমা ও সম্প্রীজতর জদচক। 

এই িাজত গতামাচদর সাচথ অতীচত েড়াই কচরচছ এিং িজিষযচতও েড়াই োজেচয় 
যাচি ইনশাআল্লাহ। অজেচরই গতামাচদর প্রোর মাযযম আমাচদর সাচথ েড়াইচয় 
হতাশ হচয় পড়চি এিং গতামাচদর জমথযা দাজি ও গপ্রাপা ান্ডা প্রকাজশত হচি ইনশা 
আল্লাহ। 

জসআইএ-র ‘জিন োচদন ইউজনচির’ একিন প্রাক্তন প্রযান মাইচকে শইয়ার 
(Michael Scheuer) জিোস কচরন গয, আে-কায়দা এমন একজি দে যা 
অিশযই সামজরক িাজহনী িা শজক্ত প্রচয়াচ র িারা জনমূৃে করচত হচি। গকান আইজন 
উপাচয় এচদরচক প্রজতহত করা যাচি না। তচি জতজন তার িাজতচক পরামশৃ 
জদচয়জছচেন –  

“আপনারা যজদ আে-কায়দাচক পরাস্ত করচত োন, তাহচে অিশযই আপনারা 
জনচিরা জনচিচদর সাচথ প্রতারণা িন্ধ করুন। প্রথচম িাচো কচর িুঝচত হচি 
আে-কায়দা আসচে কী। আপনারা (আচমজরকানরা) আপনাচদর রািনীজতজিদ 
এিং জমজিয়ার জমথযা িারা পজরোজেত হচিন না। উসামা এিং আে-কায়দার 
সদসযরা সাযারণ গকান অপরাযী দচের সদসয নয়, িরং তারা হচিন মহান িযজক্তত্ব 
ও রদ্ধার পাে। উসামা একজি তিজেক ইসোমী প্রজতচরাচযর গনততত্ব জদচিন। 
আপনারা যজদ আপনাচদর গনতাচদর অন্ধ অনুসরণ করচত থাচকন তচি আপনাচদর 
িনয পরািয় অচপো করচছ। 

 

আস-সাহাি জমজিয়ার যারািাষযকারিঃ মাইচকে শইয়ার (Michael Scheuer) 
“শত্রুচদর গোচখ আমরা” (‘Through the Enemy’s Eyes’)” িইচত 
িচেচছন: গশষ কথা হে, ‘জিন োচদচনর’ কথাগুচো সিচেচয় গুরুত্বপূণৃ। তার 
কথা শুনা ও পযৃাচোেনার মাযযচম আচমজরকানরা জিচের প্রকতত অিস্থা িুঝচত 
পারচি। আর তারা এিাও িুঝচত পারচি গয, তাচদর গদশ এখন িয়ঙ্কর হুমজকর 
মুচখামুজখ হচয় আচছ। জিন োচদচনর কথা িাদ জদচয় আচমজরকানরা যজদ তাচদর 
গনতাচদর জমথযাোর,  ণমাযযচমর গপ্রাপা ান্ডার জদচক ছুচি েচে, তাহচে তাচদর 
গদচশর েূড়াি পরািয় গরায করার আর গকান উপায় গনই। গকননা, 



 

 

আচমজরকানচদর সুরো এিং গিাঁচে থাকার জিষয়জি তাচদর শত্রুচদর কথা গিাঝা ও 
গস অনুযায়ী পদচেপ গনয়ার মচযযই রচয়চছ। 

***  

 

শাইখ আইমান আয-যাওয়াক্তিরীর পযাসবেণ 

গশষ করার আচ , আমার দুজি পযৃচিেচণর মাযযচম স্বাযীন এিং সচেতন দশৃকচদর 
স্মরণ কজরচয় জদচত োই : 

প্রথম পযচৃিেণ: আে-কায়দার জিরুচদ্ধ অনযায়িাচি জিজিন্ন রাে ও গ াচয়ন্দা 
সংস্থার পে গথচক অপিাদ পূচিৃও গদয়া হচয়চছ, িতৃমাচনও গদয়া হচি। তারা 
অপিাদ জদচয়চছ গয, আে-কায়দা আচমজরকা, ইসরাইে, ইরান, গসৌজদ আরি, 
আজমরাত, কাতার, িাহরাইন, রাজশয়া এিং জমশচরর এচিন্ট ও তাচদর পচে কাি 
কচর। তারা আমাচদর তাকজফজর, কট্টরপন্থী, েরমপন্থী, অথৃ ও েমতা গোিী এিং 
অথিৃ িচে  ােমন্দ কচরচছ। কখচনা আমাচদরচক তারা অপমান ও 
জিোস াতকতার গতাকমা জদচি। কখচনা িচেচছ, আমাচদর গোক যারা 
ওয়াজিজরস্তাচন মজহো ও জশশুচদর সহ তাচদর গিামার আ াচত শহীদ হচয়চছ তারা 
জহচরাইন িযিসায়ী জছে। আচমজরকা নাজক গকান গিসামজরক গোক িা মুিাজহদচদর 
হতযা কচরজন িরং জহচরাইন িযিসায়ীচদর হতযা কচরচছ। এসকে অপিাচদর মুচখ 
আমাচদর তযযৃ যারচণর প্রজতদান আমরা আল্লাহর কাচছ পাি ইনশা আল্লাহ।  

তচি আজম এখাচন গয জিষয়জি স্পষ্ট করচত োই তা হে; এই জিভ্রাজি ও 
গপ্রাপা ান্ডার জিরুচদ্ধ স্বাযীনচেতা ও উদার দশৃকচদর সতকৃ করা। আপনারা গকান 
সংশচয়র সম্মুখীন হচে প্রথচম আে-কায়দার িাতৃাগুচো গদখচিন। এই িাতৃাগুচো 
আমাচদর িনয সিচেচয় গুরুত্বপূণৃ জিষয়। এগুচো িাজতর কাচছ গপৌাঁচছ গদয়ার পর, 
এজিচক মুসজেম উম্মাহ গ্রহণ করচে গসিাই আমাচদর সজতযকাচরর জিিয়। 

যজদ গকউ এই িাতৃাগুচোচত িাে এিং সতয জিষয় খুাঁচি পান তচি তার উজেত হচি 
গস জিষয়গুচো গমচন জনচয় তার উপর আমে করা। আর যজদ এর মচযয সতয ছাড়া 
অনয জকছু থাচক তচি গস গযন তা গছচড় গদয় এিং আমাচদরচক গস জিষয়জি 
সম্পচকৃ উিম পরামশৃ গদয়।  



 

 

জিতীয় পযচৃিেণ: আমাচদর সম্পচকৃ অচনক জকছুই িো হচয় থাচক এিং অচনচকই 
দাজি কচরন গয, তারা আমাচদর িযাপাচর অচনক িাে িাচনন। অথে যা িো হয় 
তার অচনক জকছুই সতয নয়। অচনকচেচে গসিা সতয ও কিনার সংজমরণ ছাড়া 
আর জকছু নয়। 

সুতরাং আজম সম্মাজনত দশৃচকর (পািচকর) কাচছ - আমরা যা গ াষণা কজর 
গসগুজে ছাড়া জিন্ন জকছুর সাচথ আমাচদর সম্পৃক্ত না করার অনুচরায করজছ। যজদ 
গকউ এচস িচে: আজম আে-কায়দার সদসয, িা গকান গ াচয়ন্দা সংস্থা যজদ গকান 
িযজক্তচক আে-কায়দার সদসয িচে দাজি কচর তচি তার িনয আমরা দায়ী নই। 
একইিাচি গকান িযজক্ত যজদ গকান দচের সাচথ যুক্ত থাচক এিং গস দে আে-
কায়দার সাচথ যুক্ত থাকার দাজি কচর, এিং গস িযজক্ত দচের সাচথ থাকার কারচণ 
জনচিচক আে-কায়দার সদসয িচে দাজি কচর অথে আমরা গস িযাপাচর গকান 
গ াষণা িানাইজন, এমন দে িা িযজক্তচদর িযাপাচরও আমরা দায়ী থাকি না। গহ 
আল্লাহ্! আপজন সােী থাকুন, আজম গপৌচছ জদচয়জছ। 

আে-িাজিরা িন চণর কাচছ গয জমথযা যারণা প্রোচরর গেষ্টা করচছ গস সম্পচকৃ 
আপনাচদর িানাচনার িনয এজি একজি গছাি প্রচেষ্টা জছে। প্রকততপচে আে-
িাজিরা সতযচক গ াপন রাখচত এিং সতয প্রকাশ না করার জিষচয় আগ্রহী। তারা 
মূেত গয তথযজি তাচদর দশৃকচদর কাচছ গপৌাঁচছ জদচত োচি গসিাচক জনচের দুইজি 
িাকয িারা স্পষ্ট করা যায়। তাচদর মূে কথা হে -  

اقٌع فتعايشوا معه"  فانبذوهم، وإسرائيُل و
ٌ
 "املجاهدون خونة

"মুিাজহদীন জিোস াতক, সুতরাং তাচদর প্রতযাখযান করুন। আর ইসরাইে একজি 
িাস্তিতা, তাই তার সাচথ সহািস্থান করুন। " 

আল্লাহ তা’আো সুচযা  জদচে আজম পচরর পচিৃ এ জিষচয় কথা িেি। ইনশা 
আল্লাহ। 

وآخُر دعوانا أن الحمدُ هلِل رِب العاملين، وصلى هللاُ على سيِدنا محمٍد وآِله 

 وصحبه وسلم.

ه. 
ُ
 هللِا وبركات

ُ
 والسالُم عليكم ورحمة

 



 

 

 

দজৃষ্টপাত: আে -িাজিরা  দাজি কচর গয, তাচদর সংিাদ মাযযম গপশাদাজরত্ব এিং 
জিোসচযা যতার উপর জিজি কচর কাি কচর। তারা আরও দাজি কচর থাচক গয, 
আে-িাজিরা জিন্ন মত প্রকাচশর একজি উৎকতষ্ট প্লািফমৃ। আমরা আমাচদর এই 
জিজিওচত তাচদর জমথযাোচরর গয নমনুা গদজখচয়জছ গস আচোচক আমরা অচপো 
করি এিং গদখি, আে -িাজিরা তাচদর এই গকচেঙ্কাজরর জিষয়জি কীিাচি 
গমাকাচিো কচর। আমরা গদখচিা তাচদর সাংিাজদকতা জক আসচেই স্বাযীন নাজক 
গেে জিচশচষ তারা তাচদর প্রচয়ািচন তাচদর জমজিয়া পজেজসও পজরিতৃন কচর 
গফচে!! 

 

************ 


